
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 
expuse în Raportul de expertiză anticorupție la proiectul de Lege privind declararea averii și intereselor personale 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
 

1.  Centrul Național Anticorupție 
 

1. Recomandă traducerea expertizei Consiliului Europei și publicare pe pagina we 
a ministerului justiției, astfel încît să fie asigurat accesul tuturor părților 
interesate, precum și luarea în considerație la definitivarea și promovarea 
ulterioară a proiectului. La moment autorul a prezentat doar traducerea selectivă 
a propunerilor înaintate de către experții Consiliului Europei. 

1. Se acceptă  

Ministerul Justiției a înaintat un demers privind 
traducerea în limba română a expertizei 
Consiliului Europei, iar odată ce aceasta va fi 
tradusă va fi publicată pe pagina web a 
ministerului.  

2.  La anexa nr. 1, capitolul II pct. 2 semnalează asupra unei neclarități care se 
datorează utilizării în cuprinsul proiectului de lege a unor termeni care nu sunt 
reglementați nici de prezentul proiect de lege, nici de legislația în vigoare, 
”activitate didactică”, ”activitate științifică” și ”activitate de creație”. Astfel, este 
necesar de a reglementa clar ce se presupune ”activitatea didactică” și dacă 
această activitate poate fi desfășurată doar în instituțiile de învățămînt naționale 
sau internaționale, organizațiile neguvernamentale. De asemenea, în scopul 
evitării unor interpretări abuzive și discreționare necesită a fi definit sensul 
termenului de ”activitate științifică” dacă activitatea de cercetare este sau nu 
cuprinsă de ecest termen, precum și celui de activitate de creație. Lipsa defininirii 
înțelesului exact al acestor termeni generează riscul aplicării neuniforme și 
discreționare a normelor ce țin de declararea corectă a averilor (venitului) și 
încălcarea regimului juridic al restricțiilor, deoarece poate presupune că 
activitatea ce o desfășoară atît în timpul, cît și în afara orelor de muncă se 
încadrează în activitatea de creație, științifică sau didactică, pe cînd în realitate 
acesta încalcă regimul juridic al restricțiilor și riscă sancțiune contravențională. 
Se recomandă definirea  înțelesului noțiunii de „activitate didactică”, „activitate 
științifică” și „activitate de creație”, orecum și reglementarea clară a regimului 
juridic al restricțiilor, inclusiv prin stabilirea condițiilor și perioadei de timp/ore 
pe zi în care se permite desfășurarea activităților didactice, științifice și de 
creație.  

2. Nu se acceptă. 
Legea nu trebuie să fie un dicționar explicativ, 
mai mult ca atît potrivit art.70 alin.(1) din 
Constituția RM, sunt redate clar termenii 
menționați. Prin urmare, este irelevantă 
completarea proiectului de Lege cu termenii 
enunțați de autorul obiecției, aceștia fiind 
general recunoscuți. 

3.  La Anexa nr. 1 la proiectul de Lege, Capitolul II, pct. 2. Venitul obținut din 
activitatea didactică, științifică și de creație și pct. 8 „Venitul obținut din alte 
surse legale (… drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea intelectuală 
etc.)”. 
Dat fiind că autorul nu definește sensul termenului de „activitate de creație” 
există confuzii între sintagma „venitul obținut din activitatea de creație” și 
sintagma „venitul obținut din drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea 
intelectuală”. Prin urmare, suntem în prezența unor norme concurente, care 
prevăd declararea aceluiași tip de venit, doar că la puncte diferite.  
Recomandarea: propune autorului definirea înțelesului noțiunii de „activitate de 
creație” și excluderea normelor concurente din anexa nr. 1, astfel, încît venitul 

3.   Se acceptă parțial. 
Veniturile dinactivitatea de creație este o 
activitate generală care include și veniturile 
provenite din drepturile de proprietate 
intelectuală. Prin urmare, în modelul declarației 
parte integrantă a proiectului de Lege urmează a 
fi indicată doar o singură sursă de venit, cel din 
activitatea de creație. 



declarat la pct. 2 să nu se suprapusă cu venitul declarat la pct. 8.  

4. Anexa 1 la proiectul de Lege – la Capitolul VII Interese personale „A. Calitatea 
de fondator sau membru în organele de conducere, administrare, revizie sau 
control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale” 
Semnalează asupra unui conflict normativ între prevederile proiecttului și 
conținutul declarației de avere și interese personale. Potrivit art. 2 prin interes 
personal înțelegem  „orice interes material sau nematerial al subiectului 
declarării care rezultă din necesitățile sau intențiile acestuia … din relațiile sau 
afiliațiile cu organizațiile necomerciale, inclusiv partidele politice și organizațiile 
internaționale …”, iar potrivit anexei 1 Capitolul VII subiectul declarării declară 
calitatea de fondator sau membru în organele de conducere, nefiind prevăzut și 
calitatea de mebru în cadrul organizațiilor necomerciale, inclusiv partidele 
politice și organizațiile internaționale. Această calitate rezultă însăși din noțiunea 
de „interes personal”, iar calitatea de membru al unui partid politic sau al unei 
organizații comerciale relevă un interes personal al subiectului declarării. În 
scopul prevenirii unor eventuale conflicte de interese este important ca subiecții 
declarării să declare și această calitate. 
Recomandarea: propune completarea Capitolului VII lit. A) cu sintagma 
„calitatea de membru al unui partid politic sau al organizației necomerciale și 
organizației internaționale”. 
De asemenea recomandă completarea modelului declarației la capitolul VII cu un 
compartiment unde subiectul declarării să declare numele și prenumele 
persoanelor apropiate. Aceste date sunt relevante pentru prevenirea unor 
eventuale conflicte de interese. 

4.  Se acceptă parțial. 
Au fost operate modificări în Anexa 1 Capitolul 
VII lit. A) în vederea completării acestuia cu 
sintagma „membru al unei organizații 
necomerciale sau internaționale”. Nu s-a inclus în 
mod separat calitatea de mebru în cadrul unui 
partid politic, deoarece conform legislației în 
vigoare acestea de asemenea sunt organizații 
necomerciale.  
În ce privește, recomandarea de a completa 
modelul declarației la capitolul VII cu un 
compartiment unde subiectul declarării să 
declare numele și prenumele persoanelor 
apropiate, relevăm că această propunere 
depășește obiectul de reglementare al Legii 
privind declararea averii și intereselor personale. 
Ceea ce se propune, nu reprezintă un interes 
personal, ci nume ale unor persoane. 
 
 
 

5. Anexa 1 Capitolul III. 
Consideră că în cazul gratis. unurilor imobile sintagma „valoarea conform 
documentului care certifică proveniența proprietății” este ambiguă, fapt ce 
permite subiecților declarării de a diminua valoarea bunurilor imobile prin 
întocmirea contractelor fictive cu preț diminuat față de prețul de piață real sau 
cel puțin față de prețul cadastral. Prin urmare, în scopul eliminării puterii 
discreționare acordate subiectului declarării averii și intereselor personale de 
către normele proiectului, în sensul stabilirii și declarării valorii bunului în 
dependență de interese și scopuri, astfel încît diferența vădită să nu poată fi 
dovedită de către Centrul Național de Integritate și fără însă ca acestuia să i se 
poată ulterior imputa soluția adoptată (diminuarea valorii bunului). Consideră 
necesar stabilirea drept criteriu de declarare a bunurilor imobile (terenuri și 
clădiri) „valoarea cadastrală” a acestuia. 
Recomandarea: substituirea la Capitolul III a sintagmei „valoarea conform 
documentului care certifică proveniența proprietății” cu sintagma „valoarea 
cadastrală”.  

5.  Se acceptă parțial.  
A nu se uita faptul că nu toate bunurile imobile 
au fost evaluate cadastral, respectiv mulți 
subiecți ai declarării vor fi nevoiți să declare ceea 
ce nu cunosc și forțați să își evaluaze bunurile 
plătind bani pentru aceasta. Acest, fapt este 
incorect și inechitabil în raport cu alți subiecți 
care au beneficiat de o evaluare. 
Totuși, în declarație s-a prevăzut obligația 
declarării valorii cadastrale a bunurilor imobile în 
cazul în care o asemenea evaluare a fost 
realizată. 

6.  La art. 4 alin. (1) lit. j) și m). 
În Republica Moldova, formele juridice prin care statul practică activitatea de 
antreprenoriat sunt: Întreprinderea de stat și societățile comerciale. Luînd în 
calcul ultimele evenimente, în special cazul Băncii Naționale a Moldovei și 
cazurile multor altor întreprinderi de stat s-a constatat că statul este un gestionar 

6. Nu se acceptă.  

Scopul Legii privind declararea averii și 
intereselor personale este de a institui măsuri de 
prevenire şi de combatere a îmbogăţirii 



ineficient. 
Ținînd cont de numărul mare de întreprinderi cu participarea statului și faptul că, 
participarea în consiliile de administrație este o activitate remunerată, aceasta a 
devenit o sursă suplimentară de venituri pentru unuii funcționari publici. Unele 
persoane pot fi membri în 3-5 consilii de administrare, iar activitatea acestora, în 
cea mai mare parte, este una mai curînd formală, fără implicarea efectivă în 
supravegherea întreprinderilor, în realitate aceștia cedează acest rol execuitivului 
întreprinderilor. De asemenea, menționează că, legislația în vigoare nu stabilește 
criteriile în baca cărora funcționarii publici sunt numiți în calitate de 
reprezentanți ai statului în aceste întreprinderi. Astfel, însăși numirea 
reprezentanților în consiliile de administrație poate fi un instrument pentru 
exercitarea traficului de influență. Aceasta din cauză că, fiecare funcționar public 
ar dori să fie membru în cît mai multe și mai importante întreprinderi, iar 
numirea acestora depinde de poziția pe care o deține funcționarul în autoritatea 
publică și de relațiile cu șeful. 
Prin urmare, semnalează că reprezentarea statului în societățile comerciale 
creează conflicte de interese legalizate, irosirea banilor publici, remunerarea 
nejustificată a funcționarilor publici, deoarece remunerarea nu se face avînd la 
bază performanța funcționarului public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci 
doar că pentru simplul fapt că a fost deesemnat, fapt ce creează o situație 
discriminatorie între funcționarii publici care activează în cadrul autorităților 
publice.  
Recomandarea: propune de a exclude de la art. 4 alin. (1) lit. j) și m) care 
prevede drept obiect al declarării calitatea de membru în organele de conducere, 
administrative, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau 
cocități comerciale și calitatea de membru în organele colegiale din cadrul 
organizațiilor publice. În acest context, se recomandă excluderea acestor 
prevederi și din Anexa nr. 1 la proiect.  
De asemenea este necesar ca proiectul de modificare și completare a unor acte 
legislative, promovat la pachet de către ministerul justiției să fie operate 
modificări ce să vizeze prevederea criteriilor clare de selectare a funcționarilor 
publici în organele colegiale din cadrul întreprinderilor de stat și societăților 
comerciale, precum și excluderea remunerării funcționarilor publice pentru 
aceste activități.  
 

nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor 
de incompatibilitate, precum și a încălcării 
regimului juridic al restricțiilor. Astfel, este 
absolut necesar de a obține informații privind 
calitatea de membru în organele de conducere, 
administrative, revizie sau control în cadrul unor 
organizații necomerciale sau societăți comerciale 
și calitatea de membru în organele colegiale din 
cadrul organizațiilor publice pentru a evita 
eventuale conflicte de interese, determinarea 
încălcării regimului juridic al restricțiilor sau de a 
determina  eventuale venituri suplimentare a 
subiectului declarării.  
În partea ce se referă la revizuirea criteriilor de 
desemnare în cadrul societăților comerciale, 
relevăm faptul că acestea depășesc scopul 
acestor proiecte de legi, iar inițierea unor 
asemenea modificări ar ține de competența 
Ministerului Economiei, Cancelariei de stat și ar 
necesita o examinare detaliată a necesității unei 
asemenea intervenții legislative.  

 

 

 

Ministru                                            Vladimir CEBOTARI 


